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MIKULÁŠ
ZADARMO

Organizátori tohtoročných Stoličných dní stavili na domácich interpretov, ktorí zabavili preplnené námestie.
Programom, v ktorom účinkovali predovšetkým mikulášski umelci či súbory a aktéri, naplnila radnica prísľub využívania 
domácich kapacít. V slávnostnom sprievode boli zastúpené domáce liptovskomikulášske historické osobnosti, na námestí 
koncertoval náš ikonický Ploštin Punk, ktorý vystúpil na domácej scéne  po viac ako roku a pol. Náladu urobil aj Martin 
Harich či súbory zo základnej umeleckej školy.
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Na Háji Nicovô bude stáť pomník s menami 
vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli 
pri vykonávaní služobnej činnosti v zahra-
ničných vojenských operáciách a  miero-
vých pozorovateľských misiách. Základný 
kameň výstavby pomníka poklepal minis-
ter obrany Peter Gajdoš spolu s  primáto-
rom Jánom Blcháčom, zástupcami Ozbro-
jených síl SR, predstaviteľmi Akadémie 
ozbrojených síl SR a za prítomnosti brigád-
neho generála Jána Iľanovského.

„Veľmi si cením, že sa ministerstvo roz-
hodlo pre umiestnenie tohto monumentu 

práve v  Liptovskom Mikuláši. Dôležitý pri 
výbere lokalizácie bolo aj ohľad na to, že 
v našom meste je najväčší pamätník obe-
tiam 2. svetovej vojny z radov slovenských 
a  českých vojakov, máme tu Akadémiu 
ozbrojených síl a  dlhodobú vojenskú his-
tóriu. Tento pomník bude na Slovensku 
jedinečný a  vyryté na ňom budú mená 
novodobých vojnových veteránov, ktorých 
je, žiaľ, k dnešnému dňu už 58. Sú to všetci 
tí príslušníci Ozbrojených síl, ktorí zahynu-
li od roku 1993, kedy sa začali zahraničné 
misie konať. Túžim po tom, aby sa deň po-

klepania základného kameňa pomníka stal 
míľnikom a prvým krokom k naplneniu cie-
ľa vyhlásenia pietneho miesta na Háji Nico-
vô za národný vojenský cintorín,“ uviedol 
primátor Ján Blcháč.

Pri výstavbe pomníka novodobým voj-
novým veteránom vyšlo mesto v  ústrety 
ministerstvu poskytnutím pozemkov, rad-
nica sa podieľala tiež na tvorbe projektovej 
dokumentácie. Pomník s  58 menami by 
mal na vrchovine stáť v októbri tohto roku.
 -vč-

Pomník by mohol byť krokom k národnému cintorínu

Aj vďaka neutíchajúcej snahe predstavite-
ľov mikulášskej radnice sa znovu naštar-
tovali procesy, ktoré súvisia s  prekládkou 
železničnej trate v  okolí Liptovského Mi-
kuláša. „V zmysle rozhodnutia ministerstva 
dopravy pokračujeme v  procese EIA na 
úseku Paludza – Liptovský Hrádok. V súčas-
nosti projektant upravuje zámer posúde-
nia vplyvu na životné prostredie v zmysle 
pripomienok ministerstva. Úpravu zámeru 
sme začali v máji,“ uviedli v stanovisku pre 
MY Liptovské noviny železnice. Zámer mal 
byť ministerstvu odovzdaný v júni.

Európska komisia požadovala, aby sa 
znovu robilo posúdenie vplyvov na život-
né prostredie, takzvaná veľká EIA na celom 
úseku Paludza – Lučivná. „Toto bol kameň 
úrazu, keby sa to takto robilo, museli by 
sme čakať ešte ďalšie tri roky. Na viacerých 
rokovaniach v  roku 2017 sme požadovali, 
aby sa robila EIA len na úsek Paludza – Hrá-
dok. Budeme tlačiť na to, aby sa tento pro-
ces zrealizoval čo najskôr. Keď sa objavia 
peniaze na konci plánovaného programo-
vacieho obdobia, aby sme mohli povedať, 

že podklady sú pripravené,“ vysvetlil pri-
mátor Ján Blcháč.

Železnice, respektíve ministerstvo na 
úseku doposiaľ investovali takmer 40 mi-
liónov eur na výkup pozemkov a  projek-
tové dokumentácie. „Bol by hriech, keby 
sa tieto peniaze stopili a  som rád, že sa 
pokračuje. Ďakujem kompetentným, že 
sme sa zase pohli o  kúsok ďalej k  odľah-
čeniu dopravy v centre nášho mesta, kto-
rému sa preložkou železnice uľaví,“ dodal 
primátor.

 -js-

Procesy súvisiace s prekládkou železnice znovu naštartovali
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Mesto Liptovský Mikuláš hospodárilo 
v  roku 2017 s  prebytkom vo výške 1,1 
milióna eur a  do rezervného fondu si 
prenáša 936 tisíc eur. 

Celkový dosiahnutý zostatok zdrojov 
mesta po zapojení finančných operácií 
predstavuje vyše 1,1 milióna eur.

Z  výsledku hospodárenia sa vylučujú 
nevyčerpané účelovo určené prostried-
ky zo štátneho rozpočtu a  z  eurofondov 
a  prevod do fondu opráv k  bytovkám zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 
202 tisíc eur, zostatok z výsledku rozpočto-
vého hospodárenia (936-tis. eur) prevedie 
radnica do rezervného fondu. „Účtovnú 

závierku overil audítor. V  minulom roku 
mesto použilo na svoju činnosť, vrátane 
rozpočtových organizácií, na výdavky 26,9 
milióna eur, pričom malo k dispozícii finan-
cie vo výške 28 miliónov eur,“ uviedla Alena 
Vlčková z  finančného odboru mikulášskej 
radnice.

Záverečný účet je približne o  pol milió-
na eur nižší ako v  roku 2016. „Ide to aj na 
vrub viacerých nepredvídaných udalostí, 
ktoré sme museli financovať, ako napríklad 
rekonštrukciu telocvične v  Okoličnom po 
vyčíňaní prírodných živlov či pokuty za ne-
odborné uzatvorenie skládky vo Veternej 
Porube po našich predchodcoch a  nové 

projektovanie skládky. Taktiež sme prefi-
nancovali investičné akcie, s  ktorými sme 
pôvodne nerátali, ako most na Podbrezi-
nách, či začatie prác na prekládkovej stani-
ci v Okoličnom. Tiež sme spolufinancovali 
viaceré projekty, na ktoré sme získali pro-
striedky z  externých zdrojov,“ konštatoval 
primátor.

Mestu postupne klesá aj dlhová služba, 
ktorá od roku 2014 klesla z  39 percent na 
29 percent v  roku 2017 s  výhľadom na 27 
percent na konci roka 2018. Zároveň mesto 
za ostatné tri roky zhodnotilo majetok za 
takmer 7 miliónov eur.

 -red-

V  mestskom múzeu máme novú inte-
raktívnu expozíciu

Juraj Jánošík bol známy zbojnícky kapi-
tán, ktorého život bol opradený mnohými 
legendami. Faktom je, že v  roku 1713 bol 
súdený a popravený v Liptovskom Mikulá-
ši. Práve tu, a to v autentických priestoroch, 
ožila súdna sieň slávnej Liptovskej stolice 
a zároveň slávnostne sprístupnili novú in-
teraktívnu expozíciu Múzea Janka Kráľa. Jej 
názov je Juraj Jánošík - od kolísky až po ši-
benicu a je venovaná tomuto legendárne-
mu hrdinovi chudobných. Expozíciu oživila 
divadelná inscenácia aj pravá terchovská 
muzika.

Turistov láka zbojníkov koniec
Juraj Jánošík sa narodil v Terchovej a jeho 

osud spečatil súd vtedy slávnej Liptovskej 
stolice v  Liptovskom Mikuláši. Táto legen-
dami opradená jedinečná postava sloven-

ských dejín je častým predmetom záujmu 
domácich i zahraničných návštevníkov Lip-
tovského Mikuláša i celého Liptova. Najmä 
Slováci, ale i  početní turisti z  Česka a  Poľ-
ska radi vyhľadávajú čokoľvek, čo sa týka 
tragického zavŕšenia osudu zbojníckeho 
kapitána. Tunajšiemu mestskému múzeu 
sa podaril husársky kúsok. V autentických 
priestoroch historicky prvého Stoličného 
domu v  centre Liptovského Mikuláša, kde 
v  roku 1713 vyriekli ortieľ nad zbojníkom 
Jurajom Jánošíkom, sprístupnili 20. júna 
súdnu sieň  – novú interaktívnu expozíciu 
múzea.

Jánošíka môžu súdiť aj turisti
„Už dlhšie v  nás dozrievalo odhodlanie 

zrekonštruovať súdnu sieň Liptovskej sto-
lice a  využiť unikátnu možnosť, že máme 
priamo v našom mestskom múzeu auten-
tickú miestnosť. To, že sa nezachovalo jej 

pôvodné vybavenie, nám ponúklo mož-
nosť zriadiť interaktívnu expozíciu. Náv-
števníci sa tak budú môcť doslova prevteliť 
do úloh sudcov, drábov či súdeného zboj-
níka, obliecť si dobové odevy, zahrať sa na 
súdny proces a spraviť si aj populárne selfie 
v sudcovskom kresle či na dereši," povedal 
predseda predstavenstva Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu Region Liptov 
a primátor mesta Liptovský Mikuláš v  jed-
nej osobe Ján Blcháč. Múzeum má v tejto 
budove zriadenú aj mučiareň Jánošíka a je 
tu možnosť si vyraziť mincu s podobizňou 
zbojníka z Terchovej.

„Počas letných prázdnin sa uskutoční 
päť repríz nového predstavenia s  Jánoší-
kom a to každý druhý piatok večer. Najbliž-
šie pokračujeme počas letných prázdnin, 
v piatok 6. júla o 19-tej," skonštatoval riadi-
teľ mestského Múzea Janka Kráľa Jaroslav 
Hric. -oocr-

Jánošík - od kolísky 
až po šibenicu

Mesto hospodárilo v roku 2017 s prebytkom 1,1 milióna eur
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O križovatke ciest I/18 a cesty III/2335, cez ktorú vedie odbočka na najľudnatej-
šie sídlisko, sa vedú rôznorodé diskusie, ktoré z pohľadu samotných Mikulášanov 
vždy vyústia do jedinej otázky: „A  prečo tam mesto neurobí kruháč?“ V  tomto 
čísle nášho mesačníka vám ponúkame pohľad odborných zamestnancov radnice 
a kroky, ktoré mesto za ostatné štyri roky urobilo, aby sa situácia so zapchatou 
križovatkou zlepšila.

FAKTY:
• Križovatka na Podbreziny spája dve štát-

ne cesty - cestu I/18, ktorú má v správe 
Slovenská správa ciest (SSC) a  cestu III. 
triedy, ktorá je vo vlastníctve VÚC Žilina 
a v správe Správy ciest Žilinského samo-
správneho kraja (SC ŽSK) – mesto nie je 
vlastníkom ani správcom týchto ciest 
a tejto križovatky.

• Mesto nesmie v  zmysle zákona o  obec-
nom zriadení investovať a  zveľaďovať 
cudzí majetok.

• Súčasné riešenie križovatky v  čase do-
pravných špičiek kapacitne nevyhovuje, 
čo má za následok tvorbu dopravných 
zápch.

• Platné technické predpisy SR prikazujú 
pri rekonštrukcii križovatiek navrhovať 
také riešenie, ktoré bude kapacitne vy-
hovovať nie len dnes, ale aj na výhľadové 
obdobie 20 rokov. Kapacitné posúdenie 
sa dokladuje dopravnoinžinierskymi vý-
počtami križovatky. V  prípade, že navr-
hované riešenie križovatky na výhľadové 
obdobie 20 rokov kapacitne nevyhovu-
je, SSC nevydá súhlas s takouto stavbou.

• Mesto smie na cestách, ktoré sú v  inej 
správe a  vlastníctve, prevádzkovať sve-
telné signalizačné zariadenia po súhlase 
správcu cesty.

Aké kroky 
mesto urobilo:

August 2015 – bola spracovaná štúdia 
(technické riešenie úpravy križovatky ciest 
I/18 a  III/2335) spoločnosťou DESIGN-
CRAFT, s. r. o., ktorá navrhla križovatku rie-
šiť ako jednopruhovú okružnú križovatku 
jednoduchú (bez bypassov), ktorú je mož-
né priestorovo umiestniť do súčasného 
cestného priestoru. Záver štúdie však bol, 
že sa jedná len o  návrh bez dopravnoin-
žinierskeho posúdenia navrhovaného 
riešenia križovatky, ktoré je nutné dopra-
covať na základe aktuálneho smerového 
dopravného prieskumu.

September 2015  – mesto zvolalo ro-
kovanie za účasti SSC, SC ŽSK, Okresné-
ho dopravného inšpektorátu Okresného 
riaditeľstva policajného zboru Liptovský 
Mikuláš, Okresných úradov Žilina a  Lip-
tovský Mikuláš (cestné správne orgány), 
kde im bol tento projekt predstavený. 
Záver rokovania bola požiadavka SSC 
spracovať smerový dopravný prieskum 
v križovatke a dopravnoinžinierske posú-
denie kapacity súčasnej a aj navrhovanej 
križovatky.

December 2015 – bol spoločnosťou Do-
pravoprojekt, a. s., spracovaný dokument 
„Dopravný prieskum v križovatke ciest I/18 
a III/2335,“ ktorého súčasťou bolo na zákla-
de zistených údajov spracované kapacitné 
posúdenie súčasnej križovatky. Výsled-
kom bola kapacitne nevyhovujúca križo-
vatka v  špičkových hodinách ranných aj 
poobedných. Kapacitne posúdená bola aj 
navrhovaná jednoduchá okružná križovat-
ka, ktorá bola posúdená ako kapacitne ne-
vyhovujúca už pri momentálnej intenzite 
dopravy, nie to ešte výhľadovo na 20 rokov 
- jednoduchá okružná križovatka by ak-
tuálnu situáciu nezlepšila, ale zhoršila. Zo 
záveru dokumentácie vyplynula nutnosť 
prehodnotiť tvar okružnej križovatky, a  to 
buď doplnením bypassov alebo zmenou 
križovatky na viacpruhovú – obidva rieše-
nia si vyžadujú zásadnú stavebnú úpravu, 
a teda rozšírenie dopravného priestoru na 
susedné súkromné pozemky.

Február 2016  – mesto Liptovský Miku-
láš zaslalo SSC a  ostatným dotknutým or-
gánom predmetné kapacitné posúdenie 
križovatky s  požiadavkou o  vyjadrenie sa 
k nemu. Keďže ide o križovatku cesty I. trie-

Príbeh podbrezinskej križovatky: Prečo nie kruhový objazd?

... jednoduchá okružná 
križovatka by aktuálnu 
situáciu nezlepšila, 
ale zhoršila.
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dy, hlavné stanovisko je stanovisko SSC, os-
tatné orgány sú mu podriadené.

Marec 2016  – bol doručený list od SSC 
s novými informáciami, o ktorých pri pre-
došlej komunikácii z  ich strany nebolo 
mesto vôbec informované: SSC v liste upo-
zorňuje, že navrhovaná úprava existujúcej 
križovatky je v kolízii so stavbou „I/18 Rat-
kovo  – hranica kraja Prešov  – zvyšovanie 
pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried,“ 
na ktorú bolo vydané ohlásenie staveb-
ných úprav. Nakoľko stavba bude spolu-
financovaná z  prostriedkov EÚ, musí SSC 
zabezpečiť, že v  období piatich rokov od 
ukončenia stavby nedôjde k  nijakej pod-
statnej zmene, ktorá by ovplyvnila pova-
hu a  podmienky, za ktorých boli financie 
poskytnuté, a  teda žiadny stavebný zásah 
typu stavebnej úpravy križovatky nie je 
možný.

Keďže mesto nebolo o  tomto projekte 
z SSC nikdy predtým informované, projekt 
nebol predložený na posúdenie a  bolo 
zrejmé, že SSC predošlými požiadavkami 
(návrh riešenia, dopravný prieskum, ka-
pacitné posúdenie križovatiek) uvádzala 
mesto do omylu. Mesto si v dôsledku toho 
vyžiadalo od dopravnej polície predmetný 
projekt k nahliadnutiu a zamestnanci mes-
ta z odboru dopravy zistili, že:
a. Projekt I/18 Ratkovo – hranica kraja Pre-

šov  – zvyšovanie pasívnej bezpečnosti 
na cestách I. tried sa týka len dopravné-
ho značenia a  jeho kompletnej výmeny 
za nové značenie (vodorovné a  zvislé). 
Súčasťou nie sú žiadne stavebné úpravy 
cesty I/18.

b. Nemáme informáciu, že by bol projekt 
v tej dobe a ani doteraz schválený na fi-
nancovanie z EÚ a do dnešného dňa sa 
ani nerealizoval.

Máj 2016  – mesto požiadalo SSC 
o  stretnutie, kde zástupcovia mesta infor-
movali SSC zmätočnom konaní zo strany 
SSC. Záverom rokovania bolo po nátlaku 
mesta stanovisko riaditeľa SSC Investič-
ná výstavba a  správa ciest Žilina Milana 
Puchoňa, že projekt rekonštrukcie križo-
vatky na križovatku okružnú bude zarade-
ný do rozpočtu na rok 2017.

V  roku 2017 k  splneniu písomne po-
tvrdeného sľubu SSC neprišlo, projekt 
sa v rozpočte SSC nenachádzal a ani sa 
nezačal pripravovať.

Mesto aj napriek tomu po viacerých 
stretnutiach primátora mesta na Minis-
terstve dopravy SR, kde inicioval riešenie 
tejto problematiky, opätovne zvolalo ro-
kovanie za účasti všetkých dotknutých, 
a teda aj SSC, kde zástupca SSC uviedol, že 
rekonštrukciu križovatky v  pláne nemajú 
a  výstavbu okružnej križovatky realizovať 
nebudú z  dôvodu nedostatkov financií 
a  náročnosti projektu. Záverom tohto ro-
kovania bolo aj odporúčanie krajského do-
pravného inšpektorátu, že za týchto okol-
ností je situáciu možné riešiť len svetelnou 
signalizáciou na križovatke.

December 2017 –  Mestské zastupi-
teľstvo v  Liptovskom Mikuláši schválilo 
v rozpočte na rok 2018 prostriedky na pro-
jektovú dokumentáciu inteligentne (dyna-
micky) riadenej svetelnej signalizácie v tej-

to križovatke a schválilo aj 70 tisíc eur na jej 
realizáciu.

Január 2018  – bola projektová doku-
mentácia objednaná u  spoločnosti SIE-
MENS, a. s., a v apríli 2018 bola dodaná. Pro-
jekt tohto riešenia okrem stavebnej časti 
rieši aj dopravné posúdenie navrhovanej 
dynamicky riadenej svetelnej signalizácie 
vrátane kapacitného posúdenia križovat-
ky s výhľadom na 20 rokov (do roku 2038). 
Z  dopravo-inžinierskeho posúdenia navr-
hovaného riešenia vyplýva, že križovatka 
s  takýmto riešením bude kapacitne vyho-
vovať aj na výhľadové obdobie 20 rokov.

Jediné možné kroky, ktoré môže uro-
biť mesto, je zabezpečiť inteligentný 
semafor.

V súčasnosti sa vybavujú príslušné pod-
klady a  stanoviská dotknutých orgánov, 
ktoré sú potrebné pre vydanie stavebné-
ho povolenia stavby jediného možného 
riešenia križovatky na Podbrezinách  – in-
teligentnej dynamicky riadenej svetelnej 
signalizácie. Znamená to, že v  križovatke 
budú zabudované detektory, ktoré vyhod-
nocujú pohyb vozidiel. Semafory budú re-
agovať na stav dopravy a zabezpečovať jej 
plynulosť tak, že budú signály priraďovať 
jednotlivým jazdným smerom podľa napl-
nenosti križovatky. Rozpočet stavby je 79 
tisíc eur bez DPH a mesto chce začať s jeho 
realizáciou ešte v  tomto roku. Projekt je 
však momentálne aj na posúdení na Slo-
venskej správe ciest, od ktorej zatiaľ mesto 
stanovisko nemá. SSC bude celé posúdenie 
projektu prepočítavať prostredníctvom 
svojich dopravných inžinierov. -red-
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Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: STARÉ MESTO

Počiatky mesta Liptovský Mikuláš sú ne-
odlučiteľne spojené s  rímskokatolíckym 
kostolom sv. Mikuláša. Tento ranogotický 
kostol bol postavený v  poslednej tretine 
13. storočia, avšak na mieste staršieho, 
románskeho kostola. Okolo neho sa po-
stupne začalo utvárať sídlo, ktoré prevzalo 
meno patróna kostola do svojho názvu  – 
Svätý Mikuláš.

Prvá zmienka o  už existujúcom sídle 
pochádza z roku 1286. Vtedy bol Svätý Mi-
kuláš ešte len dedinou. Avšak v roku 1360 
získali Pongrácovci, majitelia dediny, právo 
konania týždenných trhov a  v  roku 1424 
aj jarmočné právo. Od druhej polovice 15. 
storočia sa Svätý Mikuláš v  dokumentoch 
začal označovať už ako mestečko.

Aj keď bol Svätý Mikuláš len zemepan-
ským mestečkom, v  regióne získal silnú 
pozíciu. V  roku 1677 bol totiž navrhnutý 
za sídlo Liptovskej stolice. Stoličný úrad 
sa sem však presťahoval až na začiatku 

18. storočia, kedy stolica kúpila na námestí 
tzv. Hanzeliovský dom (dnešné Múzeum 
Janka Kráľa). Táto budova slúžila pre jej po-
treby od roku 1713 až do roku 1793, kedy 
bol dokončený nový stoličný dom v centre 
námestia (dnešný Okresný úrad).

Mesto bolo rodiskom mnohých známych 
osôb a dejiskom významných udalostí. Na-
príklad v roku 1844 tu bol založený kultúr-
no-vzdelávací spolok Tatrín, v  roku 1848 
spísané Žiadosti slovenského národa alebo 
v roku 1918 sa tu zorganizoval prvomájový 
pochod a manifestácia, na ktorej sa Slováci 
prvý raz verejne prihlásili k  vznikajúcemu 
Československu.

Názov Svätý Mikuláš sa používal približ-
ne do polovice 19. storočia, kedy sa mesto 
začalo nazývať Liptovský Svätý Mikuláš. 
Názov Liptovský Mikuláš sa začal používať 
na základe vyhlášky Povereníctva vnútra 
zo 7. júla 1952.

Urobili sme
Mesto oživuje svoje centrum

Mesto spolu s  ďalšími subjektami zalo-
žilo Občianske združenie Živé námestie, 
ktorého cieľom je oživiť centrum Liptov-
ského Mikuláša. Vďaka celoročne pripra-
vovaným podujatiam či už zo strany zdru-
ženia alebo samotného mesta sa túto víziu 
súčasného vedenia radnice darí napĺňať. 
K oživeniu centra mesta prispela aj aktivita 
radnice, ktorej sa výhodne podarilo predať 
bývalý Dom služieb. Objekt nový majiteľ 
zrekonštruoval, zaplnil obchodmi a  služ-
bami a  zrevitalizoval tiež námestie pred 
ním – na časti prác na námestí sa podieľalo 
aj samotné mesto. K  oživeniu centra tiež 
pomohlo, že kompetentní upravili na sym-
bolickú hodnotu prevádzkovanie letných 
terás, vďaka čomu podnikatelia v  lete roz-
širujú svoju ponuku posedenia na námestí 
a v uličkách centra. Zaviedli tiež bezplatnú 
wi-fi zónu.

Juhozápadná časť námestia po  požiari v roku 1878.

Trh na námestí v Liptovskom Mikuláši (koniec 19. storočia). Župný dom pred prestavbou (1903).
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Budovy, pamätníky aj zeleň 
majú novú tvár

Úpravami prešlo mestské Múzeum Jan-
ka Kráľa aj Župný dom (balkón, hodiny, 
sprevádzkovali nové verejné toalety v Žup-
nom dome), v  jeho okolí nechalo mesto 
zrevitalizovať zeleň. Rekonštrukciou preš-
la aj Galéria Kolomana Sokola. Obnove sa 
teší aj Hodžova fara, radnica tiež nechala 
opraviť fontánu Metamorfózy. Rozsiahle 
zásahy sa dotkli interiéru, techniky a  vy-
bavenia Domu kultúry, z  ktorého mesto 
urobilo dôstojný kultúrny stánok. Rozsiah-
lou investíciou z eurofondov prešiel mest-
ský úrad, kde mesto vytvorilo adekvátne 
podmienky pre klientov aj zamestnancov. 
Navyše sa táto budova stala prvou inteli-
gentnou(smart) budovou samosprávy na 
Slovensku. Základná škola, ktorá po novom 
nesie čestný názov po Milošovi Janoškovi, 
dostala workoutové ihrisko. Mesto na nej 
dalo vymeniť okná a  doplnili aj zariade-
nie mestských jasieľ Mikulášik. Súčasní 
predstavitelia mesta dali kompletne ob-
noviť Národnú kultúrnu pamiatku Pamät-
ník vojakom Červenej armády na Námestí 
osloboditeľov, vymenená bola poškodená 
pamätná tabuľa na Štúrovej ulici. Pamätník 
Martina Rázusa v  parku pred mestským 
úradom prešiel kompletnou revitalizáciou. 
Citlivú rekonštrukciu má za sebou vila pri 
Rohonciho záhrade, ktorú pred rokmi po-
čas prvého primátorovania Jána Blcháča 
zachránila radnica pred zbúraním.

Cesty a chodníky rekonštruujú, bezpeč-
nosť má prioritu

V  Starom meste pravidelne vládne sta-
vebný ruch, ktorý sa dotýka aj rekonštrukcií 
frekventovaných tepien. Mesto obnovuje 
Bernolákovu ulicu aj s chodníkmi. Zrekon-
štruovali aj chodník na Čsl. brigády, vyno-
vená je aj Kukučínova, Pišútova či chodník 
na Moyzesovej. Chodník popri ceste I/18 
od mosta ponad Smrečianku po Rachma-

ninovo námestie obnovuje radnica v celej 
dĺžke. Nový asfalt a  obnovené chodníky 
pribudli na úseku od Jánošíka do Liptov-
skej Ondrašovej popri ceste II. triedy. Zrevi-
talizovali križovatku Jánošíkovo nábrežie – 
Podtatranského, nové parkovacie miesta 
tešia obyvateľov vo vnútroblokoch Starého 
mesta  – Komenského, Hurbanova, Jilem-
nického. Nový chodník prechádza aj cez ži-
dovský cintorín, obnovená je tiež zastávka 
na ulici 1. mája a nový výraz dostalo aj ih-
risko na tejto ulici. V Starom meste vznikla 
ďalšia etapa cyklochodníka. Zvýšenú bez-
pečnosť pocítia obyvatelia vďaka novým 
bezbariérovým, nasvieteným a  blikajúcim 
priechodom pre chodcov. Radniční zavied-
li v  meste inteligentné formy parkovania 
a v oblasti dopravy pozitívne prispela zele-
ná vlna na frekventovanej ceste I/18.

Viaceré ulice a chodníky v Starom meste 
dostali nové povrchy po komplexnej re-
konštrukcii plynových vedení, ktoré reali-
zovala spoločnosť Slovenský plynárenský 
priemysel. Plynári po intervencii mesta 
opravili v  celom profile novou úpravou 
asfaltom alebo dlažbou všetky chodníky, 
do ktorých zasiahli. Pri cestách, kde robili 
rozkopávku pozdĺžne, obnovili polovicu 
vozovky na strane, kde robili rozkopávku. 
Týmto spôsobom dostali Mikulášania cesty 
a  chodníky v  lepšom stave, ako boli pô-
vodne. Realizované boli povrchové úpravy 
ciest Hviezdoslavova, Kuzmányho, Školská, 
Šoltésova, Tranovského, Pišútova, Ruma-
nova, Prídavky, Hodžova a Jilemnického.

Kam smerujeme
„Budeme sa snažiť získať financie na 

samosprávnom kraji, aby sme zrevitalizo-
vali záhradu za knižnicou a  tiež aj zvyšok 
priestoru na Námestí mieru. V tomto roku 

nás čaká napríklad realizácia prvej etapy 
vnútromestskej cyklotrasy od ulice 1. mája 
cez Námestie osloboditeľov ku železnič-
nej stanici, vybudujeme tiež stojany na 
bicykle, nabíjaciu jednotku pre e-biky či 
kompresor. Neustále rokujeme o možnos-
tiach rekonštrukcie synagógy,“ informoval 
primátor Ján Blcháč. V tomto roku chce so 
svojim tímom začať s nadstavbou, rozšíre-
ním a  rekonštrukciou vyťaženej Materskej 
školy Komenského. Aktuálne obnovujú 
schody z  privádzača na Kamenné pole 
a zrekonštruovať chcú aj chodník, ktorý ce-
zeň vedie. Ďalej sa chcú intenzívne venovať 
problematike riešenia parkovania a zelene 
aj v  Starom meste. Mesto tiež pripravuje 
obnovu Pamätníka protifašistickému od-
boju na Námestí osloboditeľov a  Pamät-
níka Kolomana Petroviča na hrádzi oproti 
budove mestského úradu. „Riešime tiež 
ohradený priestor, ktorý sťažuje život pod-
nikateľom zadných traktov Baťovej uličky. 
Naďalej budeme podporovať rozvoj Gale-
rijnej záhrady a aktivity, ktoré smerujú k vy-
budovaniu klientskeho centra v  Župnom 
dome. Rokujeme o možnostiach rozšírenia 
parkoviska pri železničnej stanici, prioritou 
je revitalizácia okolia Hája, ako oddycho-
vo-športového miesta so zachovaním pie-
ty pamätníka,“ predstavil primátor svoje 
vízie a  pokračoval, že sa chce so svojimi 
kolegami aj naďalej venovať rozširovaniu 
bezpečnostných prvkov na cestách  – de-
barierizovaniu priechodov a  rozširovaniu 
blikajúcich priechodov. „Naše snahy ne-
utíchajú ani na poli prekládky železničnej 
trate, čím by sme výrazne uľavili aj Staré-
mu mestu a  získali modernú železničnú, 
autobusovú stanicu a  súvisiacu dopravnú 
infraštruktúru. V  čase výzvy budeme mať 
pripravené všetky podklady, aby sme túto 
nevyhnutnú investíciu pre mesto získali,“ 
ukončil.

 -red-

Z MIKULÁŠSKYCH MESTSKÝCH ČASTÍ: STARÉ MESTO
Mesto založilo OZ Živé námestie, 
ktoré má oživiť centrum.
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SPRAVODAJSTVO

Žiaci z mikulášskych škôl si usporiadali kon-
ferenciu, ktorú zamerali na oblasť odpado-
vého hospodárstva. Navrhli si témy, spra-
covali jednotlivé prednášky a v priestoroch 
mestského úradu odprezentovali všetky 
aktivity, ktoré je potrebné robiť v prospech 
svojho životného prostredia. „Školáci pri-
pravili detskú ekologickú konferenciu sami 
pre seba a  verejnosť. Navzájom sa infor-
movali o tom, ako majú separovať, čo sa dá 
triediť, učili jeden druhého, čo je to recyklá-
cia, vysvetlili si prostredníctvom prezentá-
cií, ako narábať s bio odpadom a z odpadu 
dokonca vyrobili aj užitočné predmety. 
Osobitosťou tejto konferencie bolo to, že 
naši žiaci svojimi prednáškami chceli upo-
zorniť svojich rovesníkov a  celú verejnosť 
na nutnosť triediť odpad, nevytvárať čier-
ne skládky a poukázali na dopady v život-
nom prostredí spôsobené nesprávnym 
nakladaním s  odpadmi,“ vysvetlil zástup-
ca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján 
Bonko.

Do projektu Separáčik  – detská ekolo-
gická konferencia sa tento rok zapojilo šesť 
mestských základných škôl a jedna stredná 
škola. Konferencia bola vyvrcholením eko-
logických aktivít žiakov a  konala sa druhý 
rok, tento rok ju podporilo mesto z partici-
patívneho rozpočtu sumou 1500 eur.

 -red-

Liptovský Mikuláš sa stal jednou z  naj-
úspešnejších samospráv na Slovensku 
v  kampani s  ekologickým prínosom s  ná-
zvom Do práce na bicykli 2018. Úspech zís-
kalo mesto vďaka aktívnym obyvateľom, 
ktorí šetria naše životné prostredie a  na 
cestu za prácou využívajú bicykel.

Čísla hovoria za všetko - do kampane sa 
zapojilo v  našom meste 110 tímov a  389 
účastníkov, ktorí celkovo najazdili vyše 
49  tisíc kilometrov, čo predstavuje prie-
mer na jedného účastníka 126 kilometrov. 
Cyklisti tak ušetrili svojou jazdou až 14 tisíc 
kilogramov oxidu uhličitého, ktorý by inak 
unikol do ovzdušia. „Skončili sme na krás-
nom treťom mieste v  počte najazdených 
kilometrov na jedného obyvateľa. Navyše, 
náš vedúci odboru dopravy Gabriel Len-
gyel získal od ministra diplom za mimo-
riadne aktívny prístup pri organizovaní 
kampane v Liptovskom Mikuláši. Ocenenia 
odovzdali na celonárodnom vyhodnotení 
v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 19. júna,“ 
uviedol primátor Ján Blcháč. Mesto tiež vy-
hralo cenu spomedzi zúčastnených miest 
v  podobe cyklostojanov a  cyklopumpy. 
Verejnosť ich využije napríklad v priestore 
odpočívadla pri Vrbickom moste. „Toto tro-
jité ocenenie má pre nás vysokú hodnotu 
a je výsledkom našej neustálej snahy skva-

litniť prostredie v meste, v ktorom žijeme,“ 
podotkol Gabriel Lengyel.

Pre účastníkov kampane radnica pripra-
vuje slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa 
uskutoční 3. júla. Víťazmi v  jednotlivých 
súťažiach v  kampani Do práce na bicykli 
v meste Liptovský Mikuláš sú:

NAJ ZAMESTNÁVATEĽ:
1. Liptovská nemocnica s poliklinikou 

MUDr. Ivana Stodolu – cena bude skla-
dací bicykel

TEAMOVÁ SÚŤAŽ – NAJVYŠŠÍ POČET JÁZD
1. Drtiči: 160 jázd
2. Modré blesky: 155 jázd
3. Fiving BMV: 154 jázd

TEAMOVÁ SÚŤAŽ – NAJVYŠSÍ POČET KM
1. Modré strely 1: 1809 km
2. Liptovský vlci: 1493 km
3. EKO 158: 1391 km

SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV 
- NAJVYŠSÍ POČET KM
1. Ivana Cheben Cibáková: 1030 km
2. Peter Hoza: 756 km
3. Ján Matej: 612 km
 -js-

Našim deťom  
záleží na životnom 
prostredí

Do práce na bicykli:

Mikulášania, uspeli ste!
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Frekventovaný podchod pri rieke Smre-
čianka blízko cintorína v Okoličnom prešiel 
v uplynulých týždňoch výraznou obnovou.

V  rámci akcie Upracme si mesto dob-
rovoľníci vymaľovali vstupy do pochodu, 
drevené zábradlia, ich betónové podpe-
ry, rovnako i betónové časti pri chodníku. 
„Z financií Participatívneho rozpočtu mes-
ta bola realizovaná grafity úprava vnútor-
ných priestorov. Veľké poďakovanie patrí 

elektrikárom z VPS, ktorí podstatným spô-
sobom zlepšili osvetlenie. Ukážková bola 
pri realizácii úprav spolupráca s mestským 
úradom i  s  VPS, za čo ďakujem,“ povedal 
poslanec mestského zastupiteľstva Michal 
Paška. Z prostriedkov bežnej údržby Verej-
noprospešné služby (VPS) opravili chodník 
v  podchode, pre väčšiu bezpečnosť pri-
budla i stredová čiara.

 -red-

V dnešnej dobe nie je výnimočné vidieť na 
cestách situácie, ako sa chodec mnohokrát 
ani nepozrie či ide auto a  vstúpi na prie-
chod hľadiac do telefónu. Aj chodci sú však 
povinní venovať sa cestnej premávke, na 
čo sa rozhodla upozorniť ich aj mikulášska 
radnica. Na 35 frekventovaných priecho-
doch osadilo mesto tabuľky, ktoré majú 
upozorňovať chodcov, aby nepoužívali 
pri prechádzaní cez cestu mobilné telefó-
ny. „Tieto tabuľky síce nie sú dopravnými 
značkami, nakoľko naša legislatíva takéto 
značenie nepozná, a teda nie sú pokutova-
teľné, to však ani nie je účelom. Cieľom je, 
aby upozorňovali chodcov, že venovanie 
sa smartphonom, predovšetkým prehlia-
daniu sociálnych sietí či písaniu esemesiek, 
ktoré bežne vídame na cestách, je zo stra-
ny chodcov veľmi nebezpečné,“ vysvet-
lil Gabriel Lengyel z  odboru dopravy na 
mestskom úrade.

 -vč-

Podchod výrazne obnovili

Liptovský Mikuláš patrí medzi lídrov na 
Slovensku v  zavádzaní rôznych inovácií. 
Županka Erika Jurinová udelila našej samo-
správe dve poďakovania za prínos v oblasti 
inovačného rozvoja Žilinského kraja. „Veľ-
mi si to vážime a zároveň je to pre našich 
zamestnancov a  spolupracovníkov moti-
vácia k  príprave ďalších riešení, ktoré po 
krôčikoch zlepšujú život našim obyvate-

ľom,“ podotkol primátor Ján Blcháč. Rad-
nica získala ďakovný diplom za dobrovoľ-
nícku činnosť, vďaka ktorej si môžu ľudia 
odpracovať svoje resty za miestne poplat-
ky za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady. Rovnako sa poďakovanie ušlo aj 
Občianskemu združeniu Živé námestie za 
aktivity, ktorými sa snažia oživiť historické 
centrum Liptovského Mikuláša. -red-

Predsedníčka kraja ocenila inovácie mesta

Nepozeraj do mobilu 
a prejdi bezpečne

Nájdete nás na facebooku
 facebook.com/MestoLM

Nájdete nás aj na Twitteri
twitter.com/MestoLMikulas



10

FOTOREPORTÁŽ

Stoličné dni zabavili domácich a privítali aj zahraničných hostí
Počas trvania Stoličných dní navštívili naše 
mestečko delegácie z  takmer všetkých 
partnerských miest. K  pozitívnemu obra-
zu o Liptovskom Mikuláši určite prispela aj 
výborná organizácia podujatia a dobré po-
časie. Na pôdu mesta zavítali predstavite-
lia z miest Kiskörös, Bačka Palanka, Opava, 
Źywiec, Galanta, Michalovce a Kemi. V krát-

kosti vyjadrili názor na podujatie, ale aj na 
samotné mesto Liptovský Mikuláš.

Lászlo Domonoyi (primátor Kiskörös, 
Maďarsko)  – V  meste sme sa cítili veľmi 
dobre, pripravený program sa nám páčil 
a  takisto aj samotné historické jadro. Nie 
som tu prvý raz, ale atmosféra Stoličných 

dní bola elektrizujúca, ľudia mali z poduja-
tia radosť, nechýbali spontánne stretnutia, 
k  zdaru prispelo aj pekné počasie, čo ako 
som počul sa konečne po týždňoch daž-
ďov ustálilo práve počas Stoličných dní. 
Úžasný výlet bol aj po Liptovskej Mare lo-
ďou, z ktorej hladiny sme ako na dlani vide-
li krásnu prírodu.
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Viliam Zahorčák (primátor Michalo-
viec) – Liptovský Mikuláš je pre nás v mno-
hých oblastiach vzorom. V mnohom sme si 
podobní, rozvíjame šport, v blízkosti miest 
máme veľké vodné plochy, rekreačné záze-
mie. Verím, že si aj obyvatelia Liptovského 
Mikuláša niekedy nájdu cestu do Michalo-
viec a navštívia naše atraktívne okolie.

Antoni Szlagor (primátor Źywiec, Poľ-
sko)  – Nechcem nejako prehnane chváliť, 
ale v  Mikuláši sa už cítim tak trochu ako 
doma. Organizačne ste Stoličné dni zvládli 
veľmi dobre, páčilo sa mi, ako bolo postara-
né o zahraničné delegácie. Chcem vysloviť 

poďakovanie organizačnému tímu za vy-
tvorenie atmosféry, ktorej slovný opis by 
asi nebol dostatočne výstižný. Som rád, že 
sa obyvatelia Mikuláša vedia kultivovane 
a zároveň bezprostredne zabávať. Oceňu-
jem desaťročnú spoluprácu medzi našimi 
samosprávami, ktorá sa už odrazila aj na 
niekoľkých spoločných väčších či menších 
projektoch.

Marja-Leena Laitinen (zástupkyňa 
predsedu mestskej rady Kemi, Fínsko) – 
Všimla som si viaceré ekologické aktivity, 
v  ktorých sa mesto angažuje, respektíve 
ich podporuje. Oceňujem, že mesto bolo 

aj počas konania Stoličných dní veľmi čisté, 
má upravenú zeleň. Starostlivosť o delegá-
cie z  partnerských miest bola na vysokej 
úrovni, páčilo sa mi, ako centrum žilo počas 
oboch dní dlho do noci.

Maja Pilipovič (prezidentka Rady pre 
rodovú rovnosť Bačka Palanka, Srb-
sko) - V Mikuláši sa viete zabávať na úrov-
ni. Spontánne reakcie, milý úsmev, dobré 
jedlo, fajn program, cítila som sa ako u nás 
doma na Balkáne. Všimla som si niekoľko 
drobností, ktoré by sme chceli aplikovať pri 
organizácii rôznych podujatí aj u nás.

 -js-

Foto: Gabriel Lipták



12

Deň detí oslávili s najmenšími na viacerých 
podujatiach aj predstavitelia nášho mesta. 
V Materskej škole Žirafka si detičky pre náv-
števu z radnice pripravili vystúpenie, v are-
áli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Šte-
fánika si zasa mohli deti pozrieť program, 
na ktorom participovalo aj mesto. Na 
sviatok našich najmenších nezabudli ani 
v Ploštíne. Program k MDD sa uskutočnil na 
miestnom futbalovom ihrisku počas prvej 
júnovej soboty. Detičky s rodičmi privítala 
Soňa Čupková, predsedníčka Občianskeho 
klubu v Ploštíne, ktorý bol spolu s ostatný-
mi organizáciami v Ploštíne organizátorom 
vydareného dopoludnia. Pripravené boli 

viaceré súťaže a hry pre deti a celé rodiny, 
nechýbal ani guláš. Za mesto Liptovský Mi-
kuláš prišiel účastníkov pozdraviť aj jeho 
viceprimátor Rudolf Urbanovič.

 -red-

V  uplynulom období vyvrcholila sezóna 
2018 pre plavcov z  nášho Mestského pla-
veckého klubu Delfín (MPK) Letnými Maj-
strovstvami Slovenska v  jednotlivých ka-
tegóriách. V plaveckých športoch existujú 
v jednom roku dva vrcholy - letné a zimné 
majstrovstvá Slovenska. V  tomto roku sa 
síce na letných majstrovstvách plavcom 
z  MPK nepodarilo siahnuť na medailu. 
Výkonmi  však potvrdili, že aj náš klub má 
plavcov, ktorí patria medzi najlepších na 
Slovensku. Spomenieme Viktóriu Matyuso-

vú, ktorá na M SR starších žiakov obsadila 
dvakrát 5. miesto v disciplínach 100 a 200 
m prsia, Simonu Jurigovú, ktorá na M SR 
mladších žiakov obsadila trikrát 4. miesto 
a  štyrikrát sa umiestnila v  prvej desiatke, 
okrem toho všetkých 9 štartov premenila 
na vynikajúce osobné rekordy, ďalej Alexa 
Kožuškaniča, ktorý tak isto na M SR starších 
žiakov obsadil piate a šieste miesto. 

Výkonmi však nesklamali ani ostatní 
plavci. Poteší celková bilancia umiestnení 
našich pretekárov na stupňoch víťazov na 
jednotlivých pretekoch počas letnej sezó-
ny s číslom 257, čo vysoko prekonalo naše 
očakávania. 

Klub už tradične v máji usporiadal ôsmy 
ročník plaveckých pretekov Veľká cena 
Liptova, na ktorom sa zúčastnilo 26 klubov 
a  349 plavcov z  celého Slovenska. Všetky 
dosiahnuté výsledky a  úspechy sú o  to 
cennejšie, že ako jediný klub z celého Slo-
venska máme najnižšiu tréningovú jednot-
ku hodinu denne. Väčšina plaveckých od-
dielov a klubov trénuje 1,5 až 2 hod denne 
a niektorí dokonca dvojfázovo 3 až 4 hod 
denne. Možno by stálo za úvahu vytvoriť 
skupinku 20 - 25 plavcov, ktorí v  súčas-
nosti dosahujú najlepšie výsledky a dať im 
možnosť trénovať ešte jednu hodinu navy-
še, napríklad v  ranných hodinách. Súčas-
ný stav v  MPK Delfín je 104 plavcov a  päť 
trénerov, to znamená na jedného trénera 
v priemere 20 plavcov, uviedol Peter Ferko, 
predseda MPK. -pf, js- 

SPRAVODAJSTVO

LETNÉ KINO 
v  ZÁHRADE
MÚZEA JANKA KRÁĽA 

4.7. DUNKIRK 
Dráma / vojnový / historický / akčný, Veľká Británia, Holandsko, Francúzsko, USA, 
2017,106 min. 
Réžia: Christopher Nolan
Vojnová dráma vizionára Christophera Nolana vychádza z udalostí evakuácie 
obkľúčených francúzskych, britských a belgických vojakov z pláží severofrancúz-
skeho Dunkerku v roku 1940. Film získal v roku 2017 troch oskarov za zvukové 
efekty a strih.

11.7. O TELE A DUŠI / TESTROL ÉS LÉLEKROL 
Romantický / dráma,  Maďarsko, 2017, 116 min. 
Réžia: Ildikó Enyedi
Nekonvenčná love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí. Jeden z najlepších 
európskych filmov minulého roka !

18.7. ŠTVOREC / THE SQUARE 
Dráma / komédia, Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, 2017, 142 min.
Réžia: Ruben Östlund
Oceneniami ovešaný film o súčasnom umení, jeho kladoch aj záporoch v brilantnom 
réžijnom a hereckom podaní. Na European Film Awards získal ocenenie za najlepší 
film, réžiu, herca a najlepšiu komédiu, scenár a výpravu.

1.8. TRI BILBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM /
THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI
Dráma, Veľká Británia, USA, 2017, 115 min.
Réžia: Martin McDonagh
Vynikajúca detektívka z pera majstra divadelných hier a scenárov Martina 
McDonagha. Film získal dva oskary za hlavnú ženskú rolu a vedľajšiu mužskú rolu.

8.8. BÁBA Z LEDU
Dráma / komédia / romantický, Česko, 2017, 106 min.
Réžia: Bohdan Sláma
Príbeh rozkrývajúci neľahké vzťahy medzi tromi generáciami prináša nádej, že život 
môžete vziať do vlastných rúk v akomkoľvek veku. Vo filme exceluje Zuzana 
Krónerová. 

15.8. NAJTEMNEJŠIA HODINA / DARKEST HOUR 
Historický / životopisný, USA, Veľká Británia, 2017, 125 min.
Réžia: Joe Wright
Gary Oldman ako jedna z najväčších osobností 20. storočia. Winston Churchill 
na začiatku druhej svetovej vojny musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. Hrozba 
nemeckej invázie je bezprostredná, a on ako predseda vlády Veľkej Británie, musí 
v tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť národ a zmeniť priebeh svetových 
dejín. Gary Oldman získal oskara za hlavnú postavu. 

22.8. MÁRIA MAGDALÉNA / MARY MAGDALENE
Dráma / historický, Veľká Británia, USA, Austrália, 2018, 102 min.
Réžia: Garth Davis
Mária Magdaléna patrí k najzáhadnejším biblickým postavám. Je opradená mno-
hými mýtmi, ktoré z nej robia prostitútku, ktorú napravilo až stretnutie s Ježišom 
Kristom, a ten najodvážnejší jej prisudzuje úlohu jeho manželky. Garth Davis, režisér 
na Oscara nominovanej drámy Lion, sa rozhodol túto mýtickú škvrnu zmazať a 
natočil dojemný a pôsobivý príbeh ženy, ktorá sa previnila tým, že sa narodila do zlej 
doby.

29.8. MESIAC JUPITERA / JUPITER HOLDJA 
Dráma / sci-fi, Maďarsko, Nemecko, 2017, 123 min.
Réžia: Kornél Mundruczó
Európa blízkej budúcnosti. Aryan je postrelený pri pokuse o nelegálny prechod 
hraníc. Zranenie má však nečakaný následok: šokovaný mladík zisťuje, že získal 
záhadnú schopnosť levitovať. Futuristické podobenstvo ponúka silný príbeh 
podávaný v dynamickej a originálnej žánrovej zmesi.

V prípade nepriaznivého počasia sa nepremieta. 
Informácie o náhradnom termíne nájdete na facebooku/
Mikulášsky DéKáč alebo na 0915 859 596.

ZAČIATOK PREMIETANIA 21:30 h

Detičky oslávili svoj sviatok

Plavci 
z mikulášskeho 
Delfína sa majú čím 
pochváliť

V júni sa v Bratislave uskutočnili Letné Maj-
strovstvá SR v plávaní mladších žiakov, na 
ktorých sa zúčastnili z  nášho klubu štyria 
plavci Simona Jurigová, Alexander Kožuš-
kanič, Michal Karas a Richard Račko.
Vynikajúci výkon podala Simona Jurigová, 
ktorá obsadila tri štvrté miesta a v disciplí-
ne 200 m voľný spôsob jej tesne ušla me-
daila. Okrem toho sa umiestnila ešte štyri-
krát v prvej desiatke. Svoj vynikajúci výkon 
vyšperkovala deviatimi osobnými rekord-
mi, keď v každej disciplíne v ktorej štarto-
vala, si vytvorila osobné maximá. -pf-

Výrazný úspech 
Simony Jurigovej 
na letných 
majstrovstvách 
republiky 

Najväčší festival dobrovoľníckej práce 
s  deťmi a  mládežou v  okrese napísal svo-
je 11. narodeniny. Bambifest 2018 sa pro-
stredníctvom šiestich hravých podujatí ko-
nal od 6. do 10. júna v Liptovskom Mikuláši 
a  Liptovskom Hrádku, 60 dobrovoľníkov 
pripravilo podujatia pre takmer 500 účast-
níkov festivalu. Zapojilo sa do neho päť 
základných škôl, šesť stredných škôl a šesť 
detských a  mládežníckych organizácií. 
Tento rok však pocítili organizátori Bam-
bifestu nedostatok odhodlaných dlhodo-
bých dobrovoľníkov, preto im za mesač-
ník Mikuláš prajeme v  ďalšom roku strety 
s  odhodlanými a  ochotnými pomocníkmi 
a veľa šťastia do organizovania milých ak-
tivít, ktoré tešia detské očká a robia radosť 
celým rodinám. -pf-

Bambifest 
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13:00  FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV

13:00  Otvorenie remeselného jarmoku

14:00  NAFUKOVACIE HRADY A ATRAKCIE PRE DETI

15:00  UKÁŽKA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU   

                    MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

16:30  ŠKOLA VARENIA, MINÚTKY IVANA  RUSINU

18:00  VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO ZDRUŽENIA

 STRÁNE Z VAŽCA

19:00  TANEČNÁ ZÁBAVA, SENIOR BEND 

Občiansky Klub mestskej časti Palúdzka
 Klub seniorov Palúdzka
MESto liptovský mikuláš

Sprievodný program:

•	 výstava fotografií Palúdzky

•	 Varenie Palúčanského gulášu 

•	 ŽREBOVANIE CIEN
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len 5 € | 2 dni
Deti do 6 rokov ZADARMO.

20.– 21. 7. 2018
PREDPREDAJ

Tatrapolis Tatralandia

visitliptov.sk

PREDPREDAJ

            * ČECHOMOR 
SAJFA * ŠČAMBA * MALALATA 
PORIADNY LIPTOVSKÝ BAŠAVEL 

* ŠTEFAN ŠTEC - ŠKOLA SPEVU 
* NEBESKÁ MUZIKA * VÝNIMOČNÍ LIPTÁCI 

* TVORIVÉ DIELNE  * ATRAKCIE PRE DETI * 
LETNÉ KINO *  VLÁČIK * KLOBÚKOVÝ TANEC - 

SLOVENSKÝ REKORD * SVETOVÉ MINIATÚRY 
* GASTRO SHOW S IVANOM RUSINOM * REMESLÁ * 

LIPTOVSKÍ ZBOJNÍCI * SÚŤAŽE...
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športovo
relaxačné

centrum

SKATEMILL

FITNESS
KAVIAREŇ

SKUPINOVÉ CVIČENIE
FYZIOTERAPIA
SOLÁRIUM

WELLNESS

OTVÁRAME

TRÉNUJ AKO VÍŤAZ!
 Nové športovo-relaxačné 
tréningové centrum v Liptov-                    
skom Mikuláši poskytuje kvalitné 
podmienky pre športový tréning 
na najvyššej úrovni.
 Ponúkame tréningové 
programy pre profesionálnych aj 
hobby športovcov v novom 
modernom prostredí pod jednou 
strechou.
 Tešíme sa na naše spoločné 
víťazstva!

Nájdete nás v Liptovskom 
Mikuláši, za odbočkou na Stošice

www.winner.sk

jednorázový vstup pre 1 osobu, platnosť: júl 2018
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vyhrávajú
Letné nákupy

1. 7. - 31. 8. 2018

Nakúpte za 15 €a vyhrajte skvelé ceny

stop-shop.com
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BABY SHOP
Laura

SS-18007_Summer_campaign_LM_InzMikulas_182x124.indd   1 19. 6. 2018   10:13:45
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Narodil sa človek, zapálila sa na oblohe 
nová hviezda. Tak vitaj človiečik...   

V mesiaci máj 2018 sa v Liptovskom 
Mikuláši narodili:

  Barbora POKORNÁ, Anna STRACHA-
NOVÁ, Mia PRIECHODSKÁ, Ján PSOT-
NÝ, Kristína BOROŠKOVÁ, Natália 
HRABINSKÁ, Tereza MATLOŇOVÁ, 
Tobias PUCHÝ, Pavol JAKABOVIČ, 
Nela MAJDIŠOVÁ, Natália KRÁĽOVÁ, 
Radko KROŠČEN, Matúš ZELEŇÁK, 
Tomáš HLAVATÝ, Branislav LAUKO, 
Nela PUŠKOVÁ, Adam ČATLOCH, Fi-
lip HLBOČAN, Lívia VRZALOVÁ, Juraj 
LUDVIG, Erik KRAMARČÍK, Matej VYŠ-
NÝ, Daniela FACUNOVÁ.

A všetko sa začalo tým, že ruky moje 
vzal si do tých svojich...

Manželstvo uzavreli:

  Patrik MAREČEK – Jana ONDREJKO-
VÁ, Ivan CHROMEK – Martina HA-
RAGOVÁ, Andrej HALAHIJA – Petra 
LABDOVÁ, Jozef ČERVEŇ – Jana ČON-
KOVÁ, Michal MARO – Helena HOL-
LÁ, Ján URBAN – Gabriela ULIČNÁ, 
Stanislav VEŤKA – Lenka ŽECOVÁ, 
Tibor BUBNIAK – Michaela DUPEJO-
VÁ, Ing. Vladimír JAKUBČIAK – Kata-
rína ŠTEVČEKOVÁ, František SOTÁK 
– Daniela GEROČOVÁ, Richard KUL-
LA – Pavlína JEŽOVÁ, MVDr. Miroslav 
PŘIKRYl – MVDr. Terézia CEHLÁROVÁ, 
Juraj HERVARTOVSKÝ – Eva KSEŇÁ-
KOVÁ, Radoslav BUDISKÝ – Michae-
la SEDLÁČKOVÁ, Miroslav JAKUBEC 
– Ivana SLAFKOVSKÁ, Jozef BALÁŽ 
– Zuzana BALÁŽOVÁ, Ján KORDOŠ – 
Monika BUDVESELOVÁ.

Dych, slovko krátke, nenápadné... 
bez neho však končí život.

Opustili nás:

  Peter VRLÍK 84 r., Aladár MURGOŠ 
65 r., Eva ALLMANNOVÁ 86 r., MUDr. 
Zuza JALOVECKÁ 75 r., Jozef SAJDÁK 
86 r., Božena DIAČIKOVÁ 89 r., Ján 
SAMAŠ 86 r., Milan TKÁČ 79 r., Vlasta 
KUBÍNOVÁ 86 r., Marta URBANCOVÁ 
83 r., Ondrej KOŠO 75 r., Terézia TOM-
ČÍKOVÁ 82 r., Ján LUPTÁK 76 r., Zuza-
na ŽUFFOVÁ 87 r., Marta SALAJOVÁ 
87 r., Ondrej LOVICH 76 r., Ondrej 
HRIČÁK 94 r., Anna KONČINSKÁ 85 r., 
Danka ONDRÁŠIKOVÁ 63 r., Ľubica 
SOCHOROVÁ 75 r..

Občiansky servis 
MÁJ 2018

SERVIS

SKÚŠKA SIRÉN
13. 7. 2018 o 12.00 hodine bude v Liptovskom Mikuláši pravidelné 

preskúšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym 
tónom sirén.
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pre všetkých, ktorí píšu

uzávierka súťaže: 31. august 2018

hlavní partneri

partneri

vyhlasovateľy

vydavateľstvo

3 a 4. VIII. 2018

Liptovský Hrádok

Liptovský Mikuláš

(a sú presvedčení, že píšu výborne)

www.kongenkult.sk
všetko o súťaži je na 

literárna súťaž

2

SERVIS

  
 PSÍ DETEKTÍV  

(Americký fi lm MP, 92 min., Slovenský dabing)
Pi. 29. 6.  18.00  5 € | So. 30. 6.  18.00  5 € | 
Ne. 1. 7.  17.30  5 € | Po. 2. 7.  18.00  4 €  Jeden 
z najlepších policajných psov musí so svojím 
partnerom z FBI odhaliť gang medzinárodných 
pašerákov zvierat.

 SOM SEXY (Americký fi lm od 12 r. 110 min.)  
So. 30. 6.  20.00  5 € | Ne. 1. 7.  19.30  5 € | 
Po. 2. 7.  20.00  4 €  Renee je úplne obyčajná 
žena „krv a mlieko“, ktorá po údere do hlavy začne 
samu seba vidieť ako super kočku. A tiež sa podľa 
toho začne správať...

 PAT A MAT ZNOVU V AKCII  
(Český fi lm, MP, 85 min., Slovenský dabing)
Ut. 3. 7.  18.00  5 € | St. 4. 7.  18.00  5 €  Pat 
a Mat prinášajú zábavu na ostrie skrutkovača 
a srandu až sa klince budú prehýbať. No doma to 
radšej neskúšajte!

 LÁSKA BEZ BARIÉR  
(Francúzsko - Belgicko, od 12 rokov, 107 min.)
Ut. 3. 7.  20.00  5 € | St. 4. 7.  20.00  5 €  Jocelyn 
je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný 
klamár, ktorý sa snaží zviesť Júliu predstieraním, 
že je telesne postihnutý...

 LUIS A UFÓNI  
(Nemecký fi lm, MP, 90 min., Slovenský dabing)
Št. 5. 7.  17.30  5 € | Pi. 6. 7.  17.30  5 € | 
So. 7. 7.  17.30  5 € | Ne. 8. 7.  17.30  5 €  Planétu 
Zem čaká invázia animovanej vesmírnej zábavy. 
Blázniví ufóni sa dajú dohromady s ľudským 
chlapcom Luisom a rozbehnú dobrodružstvo 
galaktických rozmerov.

 ANT-MAN A WASP  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 125 min.)
Št. 5. 7.  19.30  5 €  | Pi. 6. 7.  19.30  5 € | 
So. 7. 7.  19.30  5 € | Po. 9. 7.  17.30  5 €  Po 
udalostiach vo fi lme Captain America: Občianska 
vojna musí Scott Lang čeliť následkom svojich roz-
hodnutí nie len ako superhrdina, ale aj ako otec.

 MANŽEL NA SKÚŠKU  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 112 min.)
Ne. 8. 7.  19.30  5 € | Po. 9. 7.  20.00  4 € | 
Ut. 10. 7.  18.00  5 €  Leonardo je bohatý 
a rozmaznaný playboy. Po jednej párty vypadne 
z jachty a utrpí stratu pamäte. A vtedy prichádza 
Kate s falošným sobášnym listom...

 PRVÁ OČISTA (Amer. fi lm, od 15 r., 103 min.)  
Ut. 10. 7.  20.00  5 € | St. 11.7.  20.00  5 €  Prežite 
najnebezpečnejšiu noc v roku. Prežite Očistu!

 VÁLEK (Slovenský fi lm, od 12 rokov, 130 min.)  
St. 11. 7.  17.30  4 €  Básnik a politik Miroslav 
Válek. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom 
politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným 
a naopak.

 KÝM PRIŠLA BÚRKA  
(Americký fi lm od 12 rokov, 101 min.)
Št. 12. 7.  18.00  5 € | Pi. 13. 7.  20.00  5 € | 
So. 14. 7.  20.00  5 €  Nezabudnuteľný príbeh 
o nezdolnosti ľudského ducha a ohromnej sile 
lásky, nakrútený podľa skutočných udalostí.

 MRAKODRAP (Amer. fi lm, od 12 r. , 103 min.)  
Št. 12. 7.  20.00  5 € | Ne. 15. 7.  19.30  5 € | 
Po. 16. 7.  20.00  4 €  Dwayne Johnson s prehľa-
dom najväčšej akčnej hviezdy súčasnosti, vyráža 
do smrtonosnej pasce, aby v nej prežil sklenené 
peklo a zachránil svoju rodinu. 

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký fi lm , MP, 103 min., Slovenský dabing)
Pi. 13. 7.  18.00  5 €  | So. 14. 7.  18.00  5 € | 
Ne. 15. 7.  17.30  5 € | Po. 16. 7.  18.00  4 € | 
Ut. 17. 7.  17.30  5 €  V najnovšom pokračovaní 
série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi.

 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE  
(Amer. fi lm, od 12 r., 130 min., Slovenský dabing)
Ut. 17. 7.  19.30  5 € | St. 18.7.  19.30  5 € 

 Pokračovanie jedného z najúspešnejších 
fi lmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta 
sú v ohrození a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas 
Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. 

 S LÁSKOU VINCENT  
(Poľsko - GB, od 12 rokov, 95 min.)
St. 18. 7.  17.30  4 €  Poľská režisérka a kritička 
umenia Dorota Kobiela, vyrozprávala životný 
príbeh Van Gogha výhradne prostredníctvom 
jeho diel.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA  

(Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)
Št. 19.7.  14.00  2 €  Ako to dopadne, keď sa 
žena vyspí so snúbencom svojej sestry? Skončí to 
veľkou hádkou, alebo sa všetci šťastne udobria?

 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
(Americký fi lm od 12 rokov, 114 min.)
Št. 19. 7.  18.00  5 € | Pi. 20. 7.  18.00  5 € | 
So. 21. 7.  20.00  5 € | Ne. 22. 7.  19.30  5 € 

 Mamma Mia! Najväčšia letná fi lmová párty je 
späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového 
ostrova Kalokairi a nesmrteľná ABBA .

 AŽ PŘIJDE VÁLKA  
(ČR - Chorvátsko, od 15 rokov, 76 min.)
Št. 19. 7.  20.00  4 €  Kontroverzná skupina Slo-
venskí branci regrutuje mladých mužov z celého 
Slovenska. Je to len nevinná hra na vojakov, alebo 
domobrana koketujúca s extrémnymi názormi 
predstavuje bezpečnostnú hrozbu?

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký fi lm , MP, 103 min., Slovenský dabing)
Pi. 20. 7.  20.00  5 € | So. 21. 7.  18.00  5 € | 
Ne. 22. 7.  17.30  5 €  V najnovšom pokračovaní 
série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi.

 
 VEČNE TVOJA NEVERNÁ (FKS)  

Pi. 6. 7.  14.30  2 €  komédia, milostná dráma ČR 
- 2017 - (12) - 93 minút - originálna verzia – česky 

 MÁRIA MAGDALÉNA (FKS)  
Pi. 20. 7.  14.30  2 €  dráma, životopisný VB - 
2018 - (12) - 120 minút - slovenské titulky.

 20. 6. 2018 | 2. 9. 2018  
DOBOVÝ ODEV | NKP Čierny orol L. Mikuláš 
8:00-16:00  0,40 € / 0,20 € | Obrazová dokumen-
tácia doplnená meštiackym odevom z konca 19. 
a začiatkom 20. stor. 

 26. 6. 2018 | 14. 9. 2018  
VÝSTAVA: RINGO EVER, REMBRANDT NEVER | 
Galéria Kolomana Sokola | Ut-So: 10:00-17:00 | 
Výstava insitnej maľby od Františka Ringa Čecha. 

 4. 7. 2018 | 30. 7. 2018  
Z NEZNÁMEHO SVETA JASKÝŇ | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po, Str., Štv., Pia: 
9:00-17:00, posl. vstup: 16:00; Ut: zatvorené; 
So, Ne: 11:00-18:00, posl. vstup: 17:00  nad 6 
rokov 1 € | Autorská výstava obrazov F. Miháľa 
s tematikou jaskýň. Vernisáž výstavy 4. 7. 2018 
o 15:00.

 9. 7. 2018 | 27. 7. 2018  
OSAMOTE | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po-Pi: 8:00-15:00  0,50€/0,20€ | Autorská 
multižánrová výstava Lucie Bušfyovej.

 10. 7. 2018 | 30. 9. 2018  
JÁN ZORIČÁK, OKNÁ DO VESMÍRU | Liptovská 
galéria Petra Michala Bohúňa | Ut-So: 10:00-
17:00 | Vernisáž výstavy: 10. 7. 2018 o 16:30. 

 15.07.2018 | 31.08.2018  
OBJEKTÍVOM ALOJZA LUTONSKÉHO | Múzeum 
Janka Kráľa | Po-Ne: 10:30-17:30 | Vernisáž 
výstavy fotografi í Alojza Lutonského 15. 7. o 16:00.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov 
z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov 
E.M.Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, 
Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. 
storočia - gotika, renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je 
pomenovaná samotná galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 DOM JANA HÁLU VO VAŽCI  
Ut, St: 10:00-13:00, Št - So: 13:00-16:00 alebo 
po telefonickom dohovore  2 € / 1 € | Vysunutá 
expozícia Galérie P.M. Bohúňa dokumentujúca 
život a diela Jana Hálu. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodi-
teľov 31 | Po-Ne: 10:30-17:30 - pravidelné 
hodinové vstupy  2 € / 1 € | Najväčšia expozícia 
múzea prevádza viac ako 730-ročnými dejinami 
mesta Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Ne: 10:30-17:30 pravidelné hodino-
vé vstupy  1 € / 0,50 € | Jedinečná expozícia pri-
bližuje druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom 
Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Po-Ne: 10:00-18:00  2 € / 1 € | Jedna 
z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Počas letnej sezóny len na 
požiadanie. Kontakt na správcu: 0944 536 985, 

 1 €  / 0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Počas letnej sezóny: Po – 
Pi: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, So – Ne: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 
40. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | 16.6.-15.9. Po, St-Pi: 9:00-17:00, 
Ut: zatvorené, So-Ne: 11:00-18:00  posledný 
vstup hodinu pred zatvorením  7 € / 3,50 € 
| Jediné špecializované múzeum svojho druhu 
na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  1 € / 0,50 € | Ex-
pozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva 
na Liptove od stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY  
ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudo-
vej liečiteľke známej nielen na Slovensku.

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | Po-Pi: 10:00-
12:00, 13:00-17:00, vstupné dobrovoľné

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského 12 | Po-Pi: 10:00-12:00, 13:00-
17:00, vstupné dobrovoľné
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Celé prázdniny s futbalom
ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová oznamuje, 
že v letných mesiacoch organizuje projekt 

pre všetkých záujemcov o futbal v kategóriách 
ŽIACI a PRÍPRAVKA.

Vhodné pre všetky deti od 6 do 14 rokov.

Futbalové leto v Liptovskej Ondrašovej
4. ročník

začíname už 26. júna 2018 a pokračujeme celé 
prázdniny, v júli aj v auguste vždy v utorok, 
stredu a piatok o 16.30 hod. na futbalovom 

ihrisku v Liptovskej Ondrašovej. 

Tréningový proces zabezpečujú 
kvalifikovaní tréneri s licenciou.

 Bližšie informácie na tel.: 0907 497 673, 0915 234 356 alebo e-mail: trenerziacilo@gmail.com

Povinnosť kosenia pozemkov a predchádzanie výskytu a šírenia burín
Mesto Liptovský Mikuláš upozorňuje a  vy-
zýva vlastníkov, užívateľov resp. správcov 
pozemkov na území mesta na  zabezpečenie 
starostlivosti a  pravidelné kosenie pozem-
kov a tým dodržiavanie platného VZN mesta 
Liptovský Mikuláš č. 6/2007 o  zeleni a  zá-
kona č.  220/2004 Z.z. o  ochrane a  využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a  o  zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa platného VZN:

• „Údržbu zelene rastúcej na pozemkoch 
vo vlastníctve fyzických osôb alebo práv-
nických osôb, ktoré sú verejne prístupné, 
je povinný vykonávať jej vlastník, resp. 
správca.“

• „Kosenie zelených plôch na území mesta, 
ktoré nemajú charakter poľnohospodárske-
ho využitia, je vlastník resp. správca pozem-

ku povinný vykonávať pri max. výške poras-
tu 20 cm.“

• „Vlastník resp. správca neobrábaného po-
zemku je povinný predchádzať výskytu a ší-
reniu burín a to ich ničením mechanickým 
a  ekologicky prijateľným chemickým spô-
sobom, prípadne ich kombináciou.“

Nedodržiavanie ustanovení VZN sa po-
stihuje ako priestupok pokutou do 33  eur. 
Okrem toho za  porušenie VZN uloží mesto 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podni-
kateľovi pokutu do výšky 6 638 eur.

Za priestupok/správny delikt v  zmysle 
uvedeného zákona nezabezpečenie základ-
nej starostlivosti o  poľnohospodársku pôdu 
alebo jej poškodenie môže okresný úrad, po-
zemkový a lesný odbor uložiť pokutu do výšky 
330 eur (fyzická osoba)/uloží pokutu do výšky 
33 200 eur/hektár (právnická osoba, fyzická 
osoba – podnikateľ).
 oddelenie ŽP a P
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SERVIS

  
 PSÍ DETEKTÍV  

(Americký fi lm MP, 92 min., Slovenský dabing)
Pi. 29. 6.  18.00  5 € | So. 30. 6.  18.00  5 € | 
Ne. 1. 7.  17.30  5 € | Po. 2. 7.  18.00  4 €  Jeden 
z najlepších policajných psov musí so svojím 
partnerom z FBI odhaliť gang medzinárodných 
pašerákov zvierat.

 SOM SEXY (Americký fi lm od 12 r. 110 min.)  
So. 30. 6.  20.00  5 € | Ne. 1. 7.  19.30  5 € | 
Po. 2. 7.  20.00  4 €  Renee je úplne obyčajná 
žena „krv a mlieko“, ktorá po údere do hlavy začne 
samu seba vidieť ako super kočku. A tiež sa podľa 
toho začne správať...

 PAT A MAT ZNOVU V AKCII  
(Český fi lm, MP, 85 min., Slovenský dabing)
Ut. 3. 7.  18.00  5 € | St. 4. 7.  18.00  5 €  Pat 
a Mat prinášajú zábavu na ostrie skrutkovača 
a srandu až sa klince budú prehýbať. No doma to 
radšej neskúšajte!

 LÁSKA BEZ BARIÉR  
(Francúzsko - Belgicko, od 12 rokov, 107 min.)
Ut. 3. 7.  20.00  5 € | St. 4. 7.  20.00  5 €  Jocelyn 
je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný 
klamár, ktorý sa snaží zviesť Júliu predstieraním, 
že je telesne postihnutý...

 LUIS A UFÓNI  
(Nemecký fi lm, MP, 90 min., Slovenský dabing)
Št. 5. 7.  17.30  5 € | Pi. 6. 7.  17.30  5 € | 
So. 7. 7.  17.30  5 € | Ne. 8. 7.  17.30  5 €  Planétu 
Zem čaká invázia animovanej vesmírnej zábavy. 
Blázniví ufóni sa dajú dohromady s ľudským 
chlapcom Luisom a rozbehnú dobrodružstvo 
galaktických rozmerov.

 ANT-MAN A WASP  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 125 min.)
Št. 5. 7.  19.30  5 €  | Pi. 6. 7.  19.30  5 € | 
So. 7. 7.  19.30  5 € | Po. 9. 7.  17.30  5 €  Po 
udalostiach vo fi lme Captain America: Občianska 
vojna musí Scott Lang čeliť následkom svojich roz-
hodnutí nie len ako superhrdina, ale aj ako otec.

 MANŽEL NA SKÚŠKU  
(Americký fi lm, od 12 rokov, 112 min.)
Ne. 8. 7.  19.30  5 € | Po. 9. 7.  20.00  4 € | 
Ut. 10. 7.  18.00  5 €  Leonardo je bohatý 
a rozmaznaný playboy. Po jednej párty vypadne 
z jachty a utrpí stratu pamäte. A vtedy prichádza 
Kate s falošným sobášnym listom...

 PRVÁ OČISTA (Amer. fi lm, od 15 r., 103 min.)  
Ut. 10. 7.  20.00  5 € | St. 11.7.  20.00  5 €  Prežite 
najnebezpečnejšiu noc v roku. Prežite Očistu!

 VÁLEK (Slovenský fi lm, od 12 rokov, 130 min.)  
St. 11. 7.  17.30  4 €  Básnik a politik Miroslav 
Válek. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom 
politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným 
a naopak.

 KÝM PRIŠLA BÚRKA  
(Americký fi lm od 12 rokov, 101 min.)
Št. 12. 7.  18.00  5 € | Pi. 13. 7.  20.00  5 € | 
So. 14. 7.  20.00  5 €  Nezabudnuteľný príbeh 
o nezdolnosti ľudského ducha a ohromnej sile 
lásky, nakrútený podľa skutočných udalostí.

 MRAKODRAP (Amer. fi lm, od 12 r. , 103 min.)  
Št. 12. 7.  20.00  5 € | Ne. 15. 7.  19.30  5 € | 
Po. 16. 7.  20.00  4 €  Dwayne Johnson s prehľa-
dom najväčšej akčnej hviezdy súčasnosti, vyráža 
do smrtonosnej pasce, aby v nej prežil sklenené 
peklo a zachránil svoju rodinu. 

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký fi lm , MP, 103 min., Slovenský dabing)
Pi. 13. 7.  18.00  5 €  | So. 14. 7.  18.00  5 € | 
Ne. 15. 7.  17.30  5 € | Po. 16. 7.  18.00  4 € | 
Ut. 17. 7.  17.30  5 €  V najnovšom pokračovaní 
série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi.

 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE  
(Amer. fi lm, od 12 r., 130 min., Slovenský dabing)
Ut. 17. 7.  19.30  5 € | St. 18.7.  19.30  5 € 

 Pokračovanie jedného z najúspešnejších 
fi lmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského sveta 
sú v ohrození a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas 
Howard sa vydávajú na záchrannú misiu. 

 S LÁSKOU VINCENT  
(Poľsko - GB, od 12 rokov, 95 min.)
St. 18. 7.  17.30  4 €  Poľská režisérka a kritička 
umenia Dorota Kobiela, vyrozprávala životný 
príbeh Van Gogha výhradne prostredníctvom 
jeho diel.

SENIORSKÝ FILMOVÝ ŠTVRTOK
 DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA  

(Český fi lm, od 12 rokov, 90 min.)
Št. 19.7.  14.00  2 €  Ako to dopadne, keď sa 
žena vyspí so snúbencom svojej sestry? Skončí to 
veľkou hádkou, alebo sa všetci šťastne udobria?

 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
(Americký fi lm od 12 rokov, 114 min.)
Št. 19. 7.  18.00  5 € | Pi. 20. 7.  18.00  5 € | 
So. 21. 7.  20.00  5 € | Ne. 22. 7.  19.30  5 € 

 Mamma Mia! Najväčšia letná fi lmová párty je 
späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového 
ostrova Kalokairi a nesmrteľná ABBA .

 AŽ PŘIJDE VÁLKA  
(ČR - Chorvátsko, od 15 rokov, 76 min.)
Št. 19. 7.  20.00  4 €  Kontroverzná skupina Slo-
venskí branci regrutuje mladých mužov z celého 
Slovenska. Je to len nevinná hra na vojakov, alebo 
domobrana koketujúca s extrémnymi názormi 
predstavuje bezpečnostnú hrozbu?

 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA  
(Americký fi lm , MP, 103 min., Slovenský dabing)
Pi. 20. 7.  20.00  5 € | So. 21. 7.  18.00  5 € | 
Ne. 22. 7.  17.30  5 €  V najnovšom pokračovaní 
série Hotel Transylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny 
a zvyšok  partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi.

 
 VEČNE TVOJA NEVERNÁ (FKS)  

Pi. 6. 7.  14.30  2 €  komédia, milostná dráma ČR 
- 2017 - (12) - 93 minút - originálna verzia – česky 

 MÁRIA MAGDALÉNA (FKS)  
Pi. 20. 7.  14.30  2 €  dráma, životopisný VB - 
2018 - (12) - 120 minút - slovenské titulky.

 20. 6. 2018 | 2. 9. 2018  
DOBOVÝ ODEV | NKP Čierny orol L. Mikuláš 
8:00-16:00  0,40 € / 0,20 € | Obrazová dokumen-
tácia doplnená meštiackym odevom z konca 19. 
a začiatkom 20. stor. 

 26. 6. 2018 | 14. 9. 2018  
VÝSTAVA: RINGO EVER, REMBRANDT NEVER | 
Galéria Kolomana Sokola | Ut-So: 10:00-17:00 | 
Výstava insitnej maľby od Františka Ringa Čecha. 

 4. 7. 2018 | 30. 7. 2018  
Z NEZNÁMEHO SVETA JASKÝŇ | Slovenské 
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Školská 4, Liptovský Mikuláš | Po, Str., Štv., Pia: 
9:00-17:00, posl. vstup: 16:00; Ut: zatvorené; 
So, Ne: 11:00-18:00, posl. vstup: 17:00  nad 6 
rokov 1 € | Autorská výstava obrazov F. Miháľa 
s tematikou jaskýň. Vernisáž výstavy 4. 7. 2018 
o 15:00.

 9. 7. 2018 | 27. 7. 2018  
OSAMOTE | Klubovňa LKS v NKP Čierny orol 
| Po-Pi: 8:00-15:00  0,50€/0,20€ | Autorská 
multižánrová výstava Lucie Bušfyovej.

 10. 7. 2018 | 30. 9. 2018  
JÁN ZORIČÁK, OKNÁ DO VESMÍRU | Liptovská 
galéria Petra Michala Bohúňa | Ut-So: 10:00-
17:00 | Vernisáž výstavy: 10. 7. 2018 o 16:30. 

 15.07.2018 | 31.08.2018  
OBJEKTÍVOM ALOJZA LUTONSKÉHO | Múzeum 
Janka Kráľa | Po-Ne: 10:30-17:30 | Vernisáž 
výstavy fotografi í Alojza Lutonského 15. 7. o 16:00.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Obrazy a sochy umelcov 
z obdobia romantizmu a realizmu.

 SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 20. STOR.  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Výstava diel autorov 
E.M.Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr, 
Michal Kern. 

 STARÉ UMENIE  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Slovenské umenie 15. - 18. 
storočia - gotika, renesancia, barok.

 BOHÚŇOVA SIEŇ  
Liptovská galéria P.M.Bohúňa | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela maliara, po ktorom je 
pomenovaná samotná galéria. 

 KOLOMAN SOKOL  
Centrum Kolomana Sokola | Ut - So: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Diela významného 
slovenského grafi ka a maliara, ktorý sa narodil 
v Liptovskom Mikuláši

 DOM JANA HÁLU VO VAŽCI  
Ut, St: 10:00-13:00, Št - So: 13:00-16:00 alebo 
po telefonickom dohovore  2 € / 1 € | Vysunutá 
expozícia Galérie P.M. Bohúňa dokumentujúca 
život a diela Jana Hálu. 

 KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA L. MIKULÁŠ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodi-
teľov 31 | Po-Ne: 10:30-17:30 - pravidelné 
hodinové vstupy  2 € / 1 € | Najväčšia expozícia 
múzea prevádza viac ako 730-ročnými dejinami 
mesta Liptovský Mikuláš.

 JANOŠÍKOVA MUČIAREŇ  
Múzeum Janka Kráľa, Námestie oslobodite-
ľov 31 | Po-Ne: 10:30-17:30 pravidelné hodino-
vé vstupy  1 € / 0,50 € | Jedinečná expozícia pri-
bližuje druhý deň súdu s legendárnym zbojníkom 
Jurom Jánošíkom.

 ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA  
Hollého 4 | Po-Ne: 10:00-18:00  2 € / 1 € | Jedna 
z najväčších synagóg na Slovensku približuje 
dejiny mikulášskej židovskej komunity. 

 RODNÝ DOM SÚRODENCOV RÁZUSOVCOV  
Vrbická ul. 312 | Počas letnej sezóny len na 
požiadanie. Kontakt na správcu: 0944 536 985, 

 1 €  / 0,50 € | Expozícia venovaná životu a dielu 
súrodencov Rázusovcov.

 TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA  
Tranovského ul. 8 | Počas letnej sezóny: Po – 
Pi: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, So – Ne: 10:00 
- 18:00  1 € / 0,50 € | Expozícia v priestoroch 
niekdajšej Hodžovej fary približuje obdobie 
40. rokov 19. stor. 

 CHRÁNENÁ PRÍRODA SLOVENSKA  
Slovenské múzeum ochrany prírody a jas-
kyniarstva | 16.6.-15.9. Po, St-Pi: 9:00-17:00, 
Ut: zatvorené, So-Ne: 11:00-18:00  posledný 
vstup hodinu pred zatvorením  7 € / 3,50 € 
| Jediné špecializované múzeum svojho druhu 
na Slovensku.

 POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE  
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  1 € / 0,50 € | Ex-
pozícia zachytáva dejiny poľovníctva a rybárstva 
na Liptove od stredoveku po súčasnosť. 

 STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ LIEČITEĽKY  
ELENY BADOVEJ
Liptovské múzeum - NKP Čierny orol | Po-Pia 
9:00-17:00, So-Ne 13:00-17:00  0,20 € / 0,10 € | 
Expozícia venovaná významnej bylinkárke, ľudo-
vej liečiteľke známej nielen na Slovensku.

 KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
Námestie osloboditeľov 27 | Po-Pi: 10:00-
12:00, 13:00-17:00, vstupné dobrovoľné

 EVANJELICKÝ KOSTOL  
Tranovského 12 | Po-Pi: 10:00-12:00, 13:00-
17:00, vstupné dobrovoľné
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